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Bulletin Centra pro pomoc
dětem a mládeži, o.p.s. Český
Krumlov Vám aktuálně přináší
ohlédnutí za již uskutečněnými
úspěšnými akcemi a zároveň
pozvání
na připravované
projekty a informace o nich.

DĚTSKÁ NEDĚLE
V CINESTARU
KDY: 18.3.2018
KDE: kino Cinestar IGY Centrum
České Budějovice

--------------------------------------------

OHLÉDNUTÍ ZA JIŽ
PROBĚHLÝMI AKCEMI:

několika
místech
v Českém
Krumlově.
Školní projekce probíhaly po celý
týden na čtyřech místech - v Boudě,
v sále gymnázia, v divadle
a v Klášterech. Jednalo se
o 33 promítání s moderovanými
debatami pro více než 1200 žáků
a studentů.
Projekce pro veřejnost se opět
konaly
v prostorách
Městského
divadla.

KONCERT K OSLAVÁM
20 LET CPDM
KDY: 2.3.2018
KDE: klub FabriČKa
Český Krumlov
2. března se v českokrumlovském
klubu FabriČka odehrála další etapa
oslav 20 let Centra pro pomoc
dětem a mládeži.
Gratulací se tentokrát ujaly mladé
svižné kapely z regionu, které
poslouchalo
převážně
mladé
publikum, a i přes poměrně chladné
poměry panující uvnitř klubu, jehož
tepelná instalace krutým mrazům
neodolala, rozpálily návštěvníky na
slušnou teplotu.
Vystoupily tu kapely Klauni, The
Ownroadies, Pirates of the pubs
a Pilot Season, přičemž zejména
poslední dvě jmenované sklidily ty
nejbouřlivější ovace a všichni
návštěvníci, jichž se sešlo kolem
stovky, byli viditelně spokojeni a na
večer budou jistě rádi vzpomínat.

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži, o.p.s. Český Krumlov se
v neděli 18. března zúčastnilo
programu „Dětské neděle“
v
českobudějovickém
multikině
CineStar Igy Centrum konané
v rámci předpremiéry filmu Králíček
Petr.
Letos jsme se do této akce zapojili
se stanovištěm „ukázky tvorby
animací“, kde si děti i dospělí mohli
sami vyzkoušet pod dohledem
a s radami našich externistů, kteří
vedou kurzy animovaného filmu
v NZDM Bouda, jakým způsobem lze
rozpohybovat obrázek nebo hmotu,
a jaká technika je k tomu potřeba.
Z projeveného zájmu a reakcí se
dalo vyčíst, že tato aktivita děti
i rodiče velmi zaujala. Kromě
„animačního
koutku“
jsme
návštěvníkům
nabízeli
naše
informační materiály a nabídku
letošních plánovaných aktivit pro
děti a odcházející děti jsme opět
obdarovali barevnými nafouknutými
balónky.
Akce se zúčastnilo okolo 400
návštěvníků.

MFF JEDEN SVĚT 2018
KDY: 19.-24.3.2018
KDE: školy, NZDM Bouda,
Kláštery, Městské divadlo

Festival je již několik let otevřen
i zahraničnímu publiku, filmy byly
proto promítány s titulky v angličtině
a některé debaty byly tlumočeny.
Téměř 500 diváků letos zhlédlo
8 filmů. K vrcholům festivalu již
tradičně patřily sobotní projekce.
Divácky nejúspěšnějšími byly snímky
Mečiar, ke kterému přijela promluvit
režisérka Tereza Nvotová,
a zakončovací dokument Rebelská
střední v Berlíně.

„MOTÝLA JSEM TU NEVIDĚL“

KDY: 3.4. – 30.6.2018
KDE: školy a Městský úřad ČK
I letos na jaře jsme si v rámci
projektu „Multikulturní svět kolem
nás“ zajistili a vypůjčili novou
zajímavou výstavu od Židovského
muzea v Praze.
Jedná se o výstavu o výtvarné
činnosti pod vedením pedagogů
v terezínském ghettu za 2. světové
války.

Osmý ročník mezinárodního festivalu
o lidských právech, který tradičně
spolupořádáme s Člověkem v tísni a
gymnáziem se opět uskutečnil na
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Dne 3.4. jsme ji nainstalovali na
místním gymnáziu a po třech
týdnech putovala na základní školu
do Chvalšin, odkud byla za další dva
týdny převezena na současné místo,
a tím je Chvalšinské Muzeum
Schwarzenberského
plavebního
kanálu a obecní muzeum. Poslední
štací
bude
od
8.6.
budova
českokrumlovského
městského
úřadu na Kaplické ulici.
Výstava je zatím velice úspěšná, od
žáků, studentů i pedagogů máme
kladné ohlasy. Děti ve chvalšinské
základní škole dokonce vybraným
dětem
se
smutnými
osudy
z Terezína, o kterých se na
informačních
tabulích
dočetly,
napsaly v hodinách osobní dopisy…
Židovskému muzeu Praha touto
cestou děkujeme za zapůjčení.

opět velký zájem. Od března jsme
zrealizovali již 6 těchto informačních
workshopů, kterých se zúčastnilo
celkem 12 pedagogů a 160 dětí.
Navštívili jsme školní družinu MŠ
a ZŠ Křemže, Mateřskou školu
Tavírna a Základní školu Kaplická
a v jarní části nás ještě čeká
návštěva ZŠ Netřebice.

BESEDY S TOMÁŠEM
POLÁČKEM
KDY: 26.4.2018
KDE: Studijní centrum, I.
zámecké nádvoří

„KAM CO PATŘÍ“

konal 8. ročník Jihočeského krajského kola celostátní soutěže školních
novin a časopisů.
Do soutěže se přihlásilo v sedmi kategoriích 27 školních časopisů a novin z 24 základních a středních škol
Jihočeského kraje.
Účastníci se setkali s novinářem Tomášem Poláčkem, který hovořil
o své cestě k žurnalistické práci.
Druhým hostem programu byla Ing.
Pavla Slípková z českobudějovického
EUROCENTRA, která mladým redaktorům představila možnost zapojení
se do aktivity „NAVRHNI PROJEKT
aneb jak realizovat svůj vlastní projekt z evropských peněz“.
Třetí část programu pak všechny
účastníky zavedla, prostřednictvím
projekce dokumentárního filmu Planeta Česko, do přírody, kterou máme všichni hned za dveřmi…

KDY: jaro 2018
KDE: školky a školy
Informační Centrum pro Mládež
Český Krumlov v roce 2018 opět
nabízí zdarma realizaci vzdělávacích
seminářů a dalších aktivit, které jsou
určené
žákům
mateřských,
základních i středních škol.

Jeden z programů pro děti je
vzdělávací ekologický program o
třídění odpadu, při kterém si děti
názorně
zopakují,
jaké
druhy
kontejnerů máme, co do nich
opravdu patří a co ne a samy si
zkusí odpad roztřídit.
Dále se děti dozvěděly, jak se dál
odpad recykluje a jaké užitečné
výrobky z něj poté vznikají a také
jsme společně diskutovali o tom, jak
netřídění odpadů škodí zvířatům
a přírodě.
O tento program jsme letos
zaznamenali ze strany školek a škol

V rámci
našeho
rozmanitého
multikulturního
projektu
jsme
tentokrát pro větší děti, studenty
a pro širokou veřejnost připravili
speciální cestovatelskou přednášku
s novinářem
časopisu
Reportér
Tomášem Poláčkem, která se,
a účastníci to mohou potvrdit,
věnovala velmi neotřelým
a originálním způsobem černému
kontinentu – Africe – a hlavně jeho
obyvatelům, obyčejným lidem, které
cestovatel
na
svých
cestách
autostopem potkal.
Na dvou studentských přednáškách
se vystřídalo asi 160 osob, které
nadšeně přijaly bouřlivé vyprávění
s filozofickým přesahem o afrických
stopařských zážitcích a strastech,
večerní přednášku poté navštívilo asi
20 osob z řad veřejnosti.

SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH
ČASOPISŮ
KDY: 27.4.2018
KDE: kino Kotva, České
Budějovice

Zlatým hřebem bylo vyhodnocení
a předání cen nejlepším redakcím
školních novin a časopisů z Jihočeského kraje. Ocenění ve formě diplomů a věcných cen předávala Bc.
Eva Lachoutová z odboru školství,
mládeže a sportu Jihočeského kraje
a
Ing.
Pavla
Slípková
z EUROCENTRA MMR České Budějovice.
Umístěné časopisy postupují do podzimního brněnského celonárodního
kola soutěže, ale nutno říci, že zvítězili všichni.

KOUZELNÝ KRUMLOV
KDY: 30.4.2018
KDE: pivovarská zahrada
Letošní čarodějnické odpoledne se
neslo
v duchu
dobré
nálady,
tropických teplot a díky tomu se

V pátek
27.
dubna
se
v českobudějovickém kině KOTVA
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dočkalo
i
nezvykle
vysoké
návštěvnosti s kulisou zajímavého
doprovodného programu na velkém
jevišti i na jednotlivých stanovištích
v pivovarské zahradě, přičemž celá
tři z nich obsadilo tradičně Centrum
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.,
resp. projektová pracoviště ICM
a NZDM Bouda.

den nás čekaly další dvě školy –
krumlovská ZŠ TGM, tam to byli
druháčci a poté škola ve Chvalšinách, tam dokonce prvňáčci.
I přes takovouto řádnou porci lektorky neztrácely svůj elán a úsměv,
což děti dokáží vycítit a také je svou
pozorností a spoluprací náležitě odměnily.
Z původně
plánovaných
dvou
workshopů to tedy kvůli zvýšenému
zájmu byly hned čtyři ve dvou
dnech, na podzim tak tento program
nakonec vynecháme, ale již nyní se
těšíme, že díky neutuchajícímu tvůrčímu entusiasmu a talentu autorek,
přivítáme spolu s dětmi další pohádkové bytosti, na které se ti nejmenší
budou jistě opět velice těšit.

Do našich stánků si našlo cestu
nesčetné množství menších i větších
dětí, u stánku ICM měly možnost
vytvořit si vlastní odznáček či
ozdobu do květináče a na dalších
dvou pozicích si pod vedením kolegů
z NZDM Bouda vyzkoušely tesání
řezbářskými dláty do lipových fošen.
Některé děti si naše stánky natolik
oblíbily, že se několikrát vracely pro
další a další výrobky jako upomínku
na příjemné a zábavné odpoledne.
Při této příležitosti jsme mohli dětem
nabídnout služby našich pracovišť
a pozvat je na nadcházející akce,
které chystáme.

WORKSHOP S KNIHOU
POHRÁTKY
KDY: 9. a 10.5. 2018
KDE: ZŠ Kaplická, T.G. Masaryka
a Chvalšiny

třídním
kolektivům
ze
škol,
odpoledne se do výtvarné tvorby
mohou zapojit děti a mládež ve
svém volném čase. Ve výtvarné
činnosti jim bude pomáhat Ak. Soch.
Petr Fidrich.

BENEFIČNÍ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ
KDY: 19.5.2018
KDE: hřiště u hornobránského
rybníka

---------------------------------AKTUÁLNÍ AKCE:

V sobotu 19.5. zve CPDM, o.p.s. na
benefiční nohejbalový turnaj dvojic
o hodnotné ceny.
Zápisné 100,- Kč na osobu poputuje
na dětský domov v Horní Plané.
Zápis týmů proběhne od 8:30 do
9:30 a turnaj dle počtu účastníků
potrvá téměř celou sobotu.
Přijďte se osvěžit pohybem, soutěžit
o pivo a fandit!

SOCHY A DĚTI

BESEDY SE STANISLAVEM
MOTLEM

KDY: 14.-18.5.2018
KDE: NZDM Bouda

KDY: 24.5.2018
KDE: Městká knihovna
V květnu v rámci multikulturního
projektu opět přivítáme historika
a publicistu pana Stanislava Motla na
dvou školních promítáních
a přednáškách zaměřených na
témata z druhé světové války.
Od 18:00 nás poté čeká promítání
a přednáška filmu „Výstřely z Miami“
o českém rodákovi Antonínovi
Čermákovi, který se stal ve třicátých
letech
20.
století
starostou
amerického Chicaga a zemřel na
následky zranění při atentátu na
F.D. Roosevelta.

V letošním roce naše pozvání opět
přijaly autorky knihy Pohrátky aneb
cesty pavoučka Vincka, spisovatelka
Pavla Soletka Krátká a ilustrátorka
Marie Snášelová Štorková, aby pro
V Boudě
probíhá
další
ročník
menší školní děti uspořádaly provýtvarného programu Sochy a děti.
gram se svou knihou, spojený se
Příchozí děti a mládež ve věku od
čtením a pohybově tvůrčími aktivi6-ti do 18-ti let si mohou vyzkoušet
tami.
práci se dřevem a další různé
První den jsme navštívili ZŠ Kaplická,
sochařské techniky.
kde proběhly hned dva programy za
Dopolední časy tohoto týdenního
sebou pro ty větší i menší, a druhý
projektu jsou určeny především
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CIHELNA VYSTUPOVAT

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ČEŘÍN

KDY: 29.-30.6.2018
KDE: Cihelna, Chlum u Křemže

KDY: 12. – 25.8.2018
KDE: základna Čeřín
Rožmitál na Šumavě
CPDM pořádá i v letošním roce
prázdninový letní tábor na základně
Čeřín u Rožmitálu na Šumavě. Tábor
je určen pro děti ve věku 7 – 16 let
a proběhně v termínu 12. až 25.
srpna 2018.

Projekt je určen pro mladé lidi ve
věku od 14-ti do 18-ti let. Společně
s českými účastníky se jej budou
účastnit mladí lidé ze Slovinska,
Slovenska a Rakouska.
Kromě
workshopů zaměřených na umění a
mediální problematiku se účastníci
dočkají také volnočasových aktivit,
například splutí části řeky Vltavy na
raftech či exkurzí do vybraných
institucí v Českém Krumlově.

MEDIAKEMP
Na skonku školního roku nás čeká již
13.
ročník
oblíbeného
multižánrového festivalu v krásném
areálu chlumské cihelny.
Ve dvou dnech vystoupí: Justin
Lavash, Oni, Anatol Svahilec, Kool
Aid, Drain, Klauni, Debbi Love, Bio
Masha,
Zlo
z Jihu,
Pach
dobrodružství, Mons Pubis, Sklopný
stolky, Šun Arde, Psychocandy,
Votka, Benga Čave

V BOUDĚ PROTI NUDĚ
KDY: 2-4.7. a 27.-28.8. 2018
KDE: NZDM Bouda

KDY: 19. – 22. 10. 2018
KDE: turistická základna DDM
Zátoň

Program:
Celotáborová hra na motivy cyklu
fantasy knih polského spisovatele
Andrzeje Sapkowského "Zaklínač".
Tábornické a turistické dovednosti.
Poznávání přírody. Přenocování pod
širým
nebem.
Stezka
odvahy. Scénky a divadlo. Výtvarné
programy. Výpravy za poznáním
a dobrodružstvím. Sportovní aktivity
a soutěže. Táborová olympiáda.
Základní vodácký výcvik a splutí
části řeky Vltava na raftech.
Táboráky se zpěvem a muzikou.
Pomoc dětí se zajištěním chodu
tábora (hlídky, služební oddíl) ad.

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE MLÁDEŽE
V uvedených termínech proběhne
dvoudenní akce pro děti, které
nemají nápad, co s volným časem
o
prázdninách.
Děti se přijdou insipirovat do Boudy
a možná se i s ostatními podělí o své
nápady. Na konci srpna pak akce
proběhne znovu jako rozloučení
s létem.

KDY: 27.8. – 2.9.2018
KDE: turistická základna DDM
Zátoň

Ve dnech od 19. do 22. října 2017
se na turistické základně na Zátoni
uskuteční čtyřdenní pobyt zaměřený
na média pro zájemce ve věku od 14
do 18 let.
Účastníci se mohou těšit na
tematicky
zaměřené
workshopy
(novinařina, filmování, návštěva
fotoateliéru, fotografie, rádio ad.).
Účastnický poplatek je 600,-, ten
zahrnuje ubytování, stravu, lektorné
a vstupy. Akce bude zahájena
čtvrteční
večeří
a
ukončena
nedělním obědem.
VÍCE INFO NA WWW.CPDM.CZ

Centrum pro pomoc dětem
a mládeži o.p.s. Český Krumlov
nabízí volná místa na mezinárodním
mládežnickém projektu, který se
uskuteční v prvním srpnovém týdnu
(od pondělí 27. srpna do neděle
2. září 2018) na turistické základně
DDM Zátoň u Českého Krumlova.
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